
 Een geslaagde stage in 6 stappen 
 

1. HOERA! STAGE OP SPEELPLEINEN KALMTHOUT! 
Je bent op cursus geweest of gaat nog en kiest het speelplein van Kalmthout als stageplaats.  

2. CURSUS 
Om stage te doen op ons speelplein en een animatorattest te bekomen, moet je een animatorcursus 
volgen bij een erkende organisatie. Ten laatste 2 weken na afloop wordt je aanwezigheid op de cursus 
bevestigd aan de overheid en kunnen wij jouw stage online in orde brengen. 

3. KAVO-ID 
Jij geeft als stagiair bij de start van de stage je KAVO-ID door aan ons via het formulier op de website. 
Een KAVO-ID is een persoonlijke code die gebruikt wordt om jouw stage te registreren en heb je dus 
nodig om je attest te behalen. Je kan jouw KAVO-ID (XXXXXX-XX) terugvinden via 
www.mijnkadervorming.be op jouw profiel in de rechterbovenhoek.  

Het is onze taak om jou te koppelen op www.mijnkadervorming.be. Eens dat is gebeurd, zal je in je 
trajectgeschiedenis op deze website de naam van je stageplaats zichtbaar zijn. 

! Problemen om in te loggen bij KAVO? Lees de handleiding op hun website of neem contact op met 
het departement Cultuur, Jeugd, Sport & Media via kadervorming@cjsm.vlaanderen.be of 02 553 69 73. 

4. DE BEOORDELING 

Het is aan je stageplaats om je te beoordelen. Je gebruikt daarvoor het trajectboekje dat je op cursus 
kreeg. Indien je geen trajectboekje kreeg, zorgt de stageplaats voor een gepaste beoordeling. Als je 
geslaagd bent, duiden zij dit aan in je trajectboekje en op www.mijnkadervorming.be. 

Meerdere stageplaatsen? Bezorg na afloop van jouw stage een kopie van je eindbeoordeling en 
contactgegevens van jouw stageplaatsen aan de organisatie waarbij je cursus deed. Zij bevestigen dan 
op www.mijnkadervorming.be dat je geslaagd bent.  

5. HET EVALUATIEMOMENT 
Na afloop van een succesvolle stage, schrijf je jezelf in voor één van de evaluatie-momenten bij de 
vereniging waar je de cursus volgde. Dit is de laatste stap richting een erkend attest. 
Een evaluatiemoment is verplicht om je attest animator, hoofdanimator en instructeur te behalen. 
Vergeet niet om je trajectboekje mee te nemen naar de eindevaluatie. 

6. JOEPIE! MIJN ATTEST! 
De VDS bevestigt na afloop van het evaluatiemoment je aanwezigheid bij de overheid.  Je ontvangt ten 
laatste 3 maanden na afloop van het evaluatiemoment je erkend attest via e-mail en op papier. Of ga 
naar je trajectgeschiedenis op www.mijnkadervorming.be en print zelf je attest.  

ENKEL VOOR VDS:  
Bekijk jouw traject via www.speelplein.net of kijk op pagina 4 van jouw trajectboekje 

[VDS biedt de mogelijkheid om via je persoonlijk profiel op www.speelplein.net een eenvoudige stage-
aanvraag te versturen. ‘Mijn persoonlijk profiel’ > 'Mijn traject’ > ‘Stage'] 

! Problemen om in te loggen bij VDS? Neem dan contact op met Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw via 
vdsinfo@speelplein.net of 015 28 73 90.  
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